
 
 
 

 
 

MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC PER A LA CELEBRACIÓ  
DE LA 54ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAU (1 DE GENER DE 2021) 

 

8. Per educar la cultura de la cura 
La promoció de la cultura de la cura requereix un procés educatiu i la brúixola 
dels principis socials es planteja amb aquesta finalitat, com un instrument fiable 
per a diferents contextos relacionats entre ells. M’agradaria oferir alguns exemples 
pel que fa a això. 
- L’educació per a la cura neix en la família, nucli natural i fonamental de la 
societat, on s’aprèn a viure en relació i en respecte mutu. De tota manera, cal posar 
a la família en condicions de complir aquesta tasca vital i indispensable. 
- Sempre en col·laboració amb la família, uns altres subjectes encarregats de 
l’educació són l’escola i la universitat i, de la mateixa manera, en certs aspectes, 
els agents de la comunicació social.1 Aquests subjectes estan cridats a transmetre 
un sistema de valors basat en el reconeixement de la dignitat de cada persona, de 
cada comunitat lingüística, ètnica i religiosa, de cada poble i dels drets 
fonamentals que en deriven. L’educació constitueix un dels pilars més justos i 
solidaris de la societat. 
- Les religions en general, i els líders religiosos en particular, poden exercir un 
paper insubstituïble en la transmissió als fidels i a la societat dels valors de la 
solidaritat, el respecte a les diferències, l’acollida i la cura dels germans i 
germanes més fràgils. Referent a això, recordo les paraules del papa Pau VI 
dirigides al Parlament ugandès  l’any 1969: «No tingueu por de l’Església. Ella us 
honora, us educa com a ciutadans honrats i lleials, no fomenta rivalitats ni 
divisions, procura promoure la sana llibertat, la justícia social, la pau; si té alguna 
preferència és per als pobres, per a l’educació dels petits i del poble, per a 
l’assistència als abandonats i a tots els qui pateixen».2 
- A tots els qui estan compromesos al servei de les poblacions, en les 
organitzacions internacionals governamentals i no governamentals, que exerceixen 
una missió educativa, i a tots els qui, de diverses maneres, treballen en el camp de 
l’educació i la investigació, els animo novament, perquè s’aconsegueixi l’objectiu 
d’una educació «més oberta i incloent, capaç de l’escolta pacient, del diàleg 
constructiu i de la mútua comprensió».3 Espero que aquesta invitació, feta en el 
context del Pacte educatiu global, rebi un ampli i renovat suport.■  
                              (continuarà) 
 

                                                
1 Cf. Benet XVI, “Educar els joves en la justícia i la pau”. Missatge per a la celebració de la 45a Jornada Mundial de la Pau, 1 gener 2012 (8 desembre 2011), 2; 
“Venç la indiferència i conquereix la pau”. Missatge per a la celebració de la 49a Jornada Mundial de la Pau, 1 gener 2016 (8 desembre 2015), 6. 
2 Discurs als Diputats i Senadors d’Uganda, Kampala, 1 agost 1969. 
3 Missatge per al llançament del Pacte Educatiu, 12 setembre 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diumenge, 21 de març de 2021. Núm. 591 

TEMPS DE QUARESMA 
DIUMENGE V 

 

 POSARÉ LA MEVA LLEI EN ELS SEUS CORS 
 

l nostre camí cap a la Pasqua va arribant al terme. A partir 
d’avui i durant tota la setmana que avui comencem, tot 
aboca cap a la Setmana Santa i pren un to auster i tristoi. 
Ens anem disposant per acompanyar Jesús en el seu 

dolorós camí cap a la creu. També cal que nosaltres resseguim 
aquest camí amb la nostra creu i amb la de tants germans i germanes 
nostres que arreu del món sofreixen la seva pròpia passió, i més en 
aquest context de crisi sanitària, econòmica i social a causa de la 
pandèmia. 
Hem començat la Litúrgia de la Paraula d’avui amb la lectura del 
profeta Jeremies. Malgrat la constatació dolorosa de la situació del 
poble d’Israel que ha trencat l’aliança tantes vegades, el profeta 
anuncia l’arribada d’uns dies nous on Déu farà una nova aliança: 
“Posaré la meva llei en els seus cors”. De la Llei de Moisès, escrita 
sobre aquelles taules de pedra, es passa a una nova Llei, inscrita al 
cor. La Llei de l’Amor. 
Per això després de la primera lectura hem pregat amb el salm de la 
misericòrdia: “Creeu en mi un cor ben pur”. El cor, en la mentalitat 
bíblica, és la seu dels sentiments, sobretot de l’amor. Demanar que 
Déu ens creï un cor ben pur, és demanar que ens doni un cor capaç 
d’estimar, un cor semblant al cor de Déu, que estima sense mesura. 
La carta als Hebreus (segona lectura) ens ha recordat l’angoixa del 
Crist a Getsemaní que demanava “Pare, si és possible, que passi de 
mi aquest calze, però que no es faci el que jo vull, sinó el que vós 

E 



voleu”. Per això afirma que “el Fill aprengué en els sofriments què 
és obeir i així es convertí en font de salvació eterna”. 
L’evangeli d’avui és ja un anunci explícit de la passió i la mort de 
Jesús. La imatge del gra de blat, que només dóna fruit si colgat a 
terra, mor, és ben suggestiva per a expressar el que serà Jesús en la 
seva sepultura i en la seva resurrecció. Imatge que també ens 
suggereix quina ha de ser la nostra actitud: morir per donar vida, és a 
dir renunciar al nostre propi bé en favor del bé dels nostres germans. 
També avui, diumenge que segueix a la festa de sant Josep, 
celebrem el dia del Seminari, dia de pregària per les vocacions i 
d’ajut econòmic pels nostres seminaristes. Tota vocació al ministeri 
sacerdotal és una crida a seguir Jesús amb total generositat. 
Preguem, doncs, perquè a la nostra diòcesi hi hagi molts joves 
generosos que sàpiguen i vulguin respondre afirmativament a la 
crida de Déu. La nostra aportació en la col·lecta ha de fer possible 
que aquestes persones puguin formar-se adequadament i el nostre 
Seminari tingui els recursos necessaris per complir la seva missió. 
Diumenge vinent, diumenge de Rams, començarem la Setmana 
Santa. Aprofitem aquesta darrers dies de la Quaresma per entrar a la 
celebració del misteri Pasqual del Crist amb un cor net i ple 
d’amor.■ 
 

 

PREGÀRIA QUARESMAL: SALM 37 
 

No em reprengueu, Senyor, tan durament,  
no em corregiu amb tant de rigor.  
Tinc clavades en mi les vostres fletxes  
la vostra mà s’ha descarregat damunt meu.  
Heu estat amb mi tan sever que no em queda en tot el cos res de sa;  
són tants els meus pecats, que els meus ossos no troben repòs.  
Les culpes em cobreixen el cap,  
són una càrrega pesada que em doblega.  
Són tantes les meves nicieses,  
que se’m tornen repugnants les ferides.  
Camino prostrat i entristit, vaig de dol tot el dia;  
tinc tot el cos ardent de febre, no hi queda res de sa.  
Estic esgotat i desfet, el meu plany és més fort que el crit del lleó.  
 

HORARI DE MISSES 
 

BASÍLICA SANT FELIU 
Vigílies: 18’30. Festius: 12’00 i 18’30. Feiners: 18’30 

 

MONESTIR SANT DANIEL 
Festius: 9’30. Feiners: 8’30 (Celebració de la Paraula) 

 

MISSES ENCOMANADES 
Dissabte, 20:  18,30: Família Baborés Ferrer 
Diumenge, 21:  12,00: Pel poble.18,30: Tomàs Camós i Clara Alsina 
Dilluns, 22:  18’30: Família Figueras Xifra 
Dimarts, 23:  18,30: Llorenç Roqueta Davesa 
Dimecres, 24:  18,30: Intenció particular 
Dijous, 25:  18,30: Francesc Bartumeu Sanllehí 
Divendres, 26: 18,30: Àngel Goy i Mn. Joan Marquès 
Dissabte, 27:  18,30: Pel poble 
Diumenge, 28:  12,00: Família Agell Casademont. 
  18,30: Blas Martínez 

 

* * * * * * * * * * 
CONFESSIONS 

Cada dia: 18’00 - 18’25. Diumenges: 11’45 - 11’55 i 18’00 - 18’25. 
 

DESPATX PARROQUIAL 
Dijous de 12’00 - 13’00 i de 17’00 - 18’00 i a hores convingudes.  

 

VIA CRUCIS 
Divendres, dia 26, a les 6 de la tarda, Viacrucis. 

 
 

HORARIS SETMANA SANTA 2021 
28 de març: Diumenge de Rams:  
   12’00: Benedicció de rams i Missa. 
        La Benedicció dels Rams es farà a l’interior de la Basílica.  
29 de març: Dilluns Sant:18’30: Missa.  
   19’00: Celebració comunitària de la Penitència.  
        Presidirà el Sr. Bisbe. 
1 d’abril: Dijous Sant: 18’30: Missa de la Cena del Senyor. 
2 d’abril: Divendres Sant: 11’00: Viacrucis.  
   17’00: Celebració litúrgica de la Passió del Senyor. 
3 d’abril: Dissabte Sant: 20’00: Vetlla Pasqual. 
 


